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บรรณาธิการแถลง

	 สวัสดีค่ะ	ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่สนใจวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด	ฉบับนี้เป็นฉบับที	่ 4	

ของปีที่	 57	 เนื้อหาฉบับนี้มีทั้งหมด	11	 เรื่อง	ส่วนใหญ่เป็นจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	 ได้แก่	พัฒนาการน้องเด็กออทิสซึมที่มารับ	

การรกัษาในโรงพยาบาลศรนีครนิทร์		การวนิจิฉยัและรกัษาเดก็ทีเ่ปน็โรคสมาธสิัน้		ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความเปน็ผูม้สีตขิองวยัรุน่ไทย		

ประสิทธิผลการทำากิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพัฒนาความคิดเห็นทางคุณธรรมด้านกัลยาณมิตรของวัยรุ่น	ความชุกของ

ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	อีก	6	เรื่องก็มีความหลากหลายได้แก่	โรคทางจิตเวช	

และปญัหาบคุลกิภาพทีพ่บในนกัศกึษาแพทยศ์ริริาช	:	ศกึษายอ้นหลงั	26	ป	ีการใชย้า	olanzapine	ในผูป้ว่ยจติเวช	ประสทิธภิาพ	

ของยา	 lithium	 ในโรคอารมณ์สองขั้ว	ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 อาการแสดงของโรคยำ้าคิดยำ้าทำาในคนไทย	ปัญหา

สุขภาพจิตของผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบจากความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย	พ.ศ.	2553	

	 จากผลงานตีพิมพ์ในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา	ได้มีผู้นำาผลงานเหล่านี้ไปอ้างอิง	และวัดเป็น	Thai	impact	factor	จากฐาน

ข้อมูล	TCI	วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ติดอันดับ	1	ใน	5	ของกลุ่มวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ไทย	ดังตารางข้างล่าง

ชื่อวารสาร ISSN

Thai-Journal

Impact		

Factors	

ปี	2552

Thai-Journal

Impact		

Factors

ปี	2553

Thai-Journal

Impact		

Factors

ปี	2554

Thai-Journal

Impact	Factors

เฉลี่ยตั้งแต	่

ปี	2552-2554
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 0125-6985 0.284 0.315 0.315 0.305

(ลำาดับที่	6) (ลำาดับที่	6) (ลำาดับที่	5) (ลำาดับที่	4)

	 นอกจากนีด้ฉินัอยากแจง้ใหท้า่นทีจ่ะสง่บทความมาลงตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารสมาคมฯ	ปหีนา้สามารถ	submission	

ได้	2	ทางคือแบบเดิม	คือส่งทางไปรษณีย์	อีกทางคือแบบ	open	journal	system	(OJS)	โดยท่านสามารถเข้าถึง	website	:	

www.tci-thaijo.org	แลว้registerกอ่นวา่เปน็	author	จากนัน้	จะได	้user	name	and	password	ฐานะ	author	แลว้ดำาเนนิการ	

ต่อตามขั้นตอนที่เขาแนะนำา	ถ้าส่งไม่ได้ใช้แบบเดิม	ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ลงอีก	29	เรื่องไว้รอฉบับปีที่	58	เล่มที่	1	ต่อไปนะคะ	

	 สดุทา้ยนี	้กองบรรณาธกิารและดฉินัขอขอบคณุผูน้พินธท์กุทา่นทีส่ง่บทความมาลงวารสาร	และยนิดรีบับทความใหม่ๆ 	

จากผู้นิพนธ์ท่านอื่นๆ	 โดยเฉพาะสมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่วงการวิชาชีพในอนาคต	

สนใจส่งบทความได้ที่

	 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา	อรุณพงค์ไพศาล

	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

	 Tel.	043-347382

	 E-mail	:	suwaru@kku.ac.th

	 Mobile	phone	:	0817080165	

	 	 	 สุวรรณา	อรุณพงค์ไพศาล

	 	 	 บรรณาธิการ

	 	 	 ธันวาคม	2555
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